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Para o também engenheiro civil por
tuguês Marco Figueiredo, 34, a situa
ção está mais fácil. "Devido à deman
da na área da construção, a empresa 
em que trabalho aqui dobrou o quadro 
de funcionários nos últimos anos", 
conta ele, instalado na cidade desde 
janeiro. "Em dezembro, em Lisboa, 
por falta de contratos, eu estava traba
lhando só duas horas por dia." 

Os portugueses são os campeões 
em número de estrangeiros regula
rizados no Brasil: só em 2011, foram 
legalizados 277.779, quase um quinto 
de todos os imigrantes no país, segun
do o Ministério da Justiça. Italianos e 
espanhóis, outras vítimas da turbu
lência financeira no velho continente, 
também figuram entre os cinco povos 
que mais obtiveram regularizações 
—metade deles está em São Paulo. 

Nessa leva está o economista ita
liano Antonio Castiglione, 24, que já 
acertou sua contratação numa con
sultoria de finanças corporativas e, 
no momento, está em Milão apenas 

aguardando o visto de trabalho. "Fiz 
intercâmbio na USP em 2008, depois 
voltei de férias e, no ano passado, esta
va convencido a arranjar um emprego 
em São Paulo", conta ele, que passou 
por processo seletivo de três meses. 

O cozinheiro Luciano Polarini, 64, 
não guarda a mesma juventude dos 
novos imigrantes. Mas, por ter morado 
no Brasil de 1987 a 2009 e já ter visto de 
residente, achou mais fácil vir para cá 
do que encarar o desemprego. "Con
segui pouca coisa na Itália, o mercado 
estava muito fechado", diz ele, que foi 
trazido pelos empresários Juscelino Pe
reira e Ricardo Trevisani para trabalhar 
na pizzaria Maremonti, nos Jardins. 
"Além da pouca oferta, lá houve uma 
invasão de mão de obra barata vinda 
de Romênia, Polônia e Ucrânia." 

Em Portugal, para enfrentar as con
sequências da crise, o primeiro-minis
tro, Pedro Passos Coelho, chegou a 
aconselhar no fim do ano passado os 
professores "excedentes" a migrar pa
ra outros territórios de mesma língua. 

"Eu achei [a afirmação] ridícula, 
insultuosa", diz o engenheiro Alexan
dre. Sua conterrânea Ana Guimarães, 
21, encarou a declaração como "rea
lista". "Adoro meu país, mas é difícil 
para um jovem saber que não há opor
tunidade lá", afirma a administradora 
em hotelaria. "Ouço dizer que vocês 
[brasileiros] têm a taxa de desemprego 
mais baixa dos últimos anos, enquan
to nós temos a mais alta." Segundo 
Ana, nenhum dos seus ex-colegas de 
faculdade está empregado na área. 

São Paulo na rota 
As autorizações de trabalho para 

estrangeiros subiram 603% no Brasil 
desde 2008, ano em que a crise eclodiu 
no mundo todo. Entre os portugueses, 
o aumento no período foi de 135%; 
entre os italianos, 75%; e, entre espa
nhóis, foi de 67% (veja a arte abaixo). 

A tendência para este ano não é de 
queda, na opinião de Paulo Sérgio de 
Almeida, coordenador-geral de imi
gração do Ministério do Trabalho. • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



"É possível até que seja maior que 
em 2011", avalia ele, que destaca o fato 
de o número de estrangeiros mestres 
e doutores ter triplicado em um ano. 

Mas, ao contrário dos europeus que 
desembarcaram no porto de Santos 
entre os séculos 19 e 20, esses novos 
imigrantes veem o Brasil como ro
ta, não como destino final, segundo 
Rosana Baeninger, professora de 
demografia da Unicamp. 

"Eles têm capital social e financeiro 
para circular por vários países", diz 
a pesquisadora, que estuda o tema 
das migrações em São Paulo. "Mesmo 
regularizados, isso não significa que 
vão permanecer aqui." A afirmação 
traduz, de certa forma, a esperança 
de muitos dos entrevistados na recu
peração da economia de seus países. 

Para o espanhol Alejandra Garcia, 
30, a estadia em São Paulo é um teste. 

Sócio de um escritório de arquitetura, 
ele veio à cidade procurar parceiros 
para obras no Brasil. "Está tudo parado 
na Espanha por causa da crise. Hoje 
só estamos fazendo coisas pequenas, 
mas já projetamos até auditórios." 

"Meu trabalho foi interrompido por 
causa da crise", lamenta o grego Dimi-
tris Arapoglou, 30, que cursou ciência 
política na ilha de Creta e gestão de 
turismo na Inglaterra. Ele culpa os 
problemas econômicos pelas sucessi
vas demissões que sofreu em agências 
e hotéis do seu país natal. 

"Já tinha decidido sair da Grécia 
e continuar na Austrália", diz Arapo
glou num português correto, apren
dido ao cabo de apenas quatro meses 
no país. Foi a namorada brasileira que 
colocou São Paulo em sua rota. "A 
cidade parece aberta a outras culturas, 
nem sinto a distância geográfica." • 
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O empresário italiano Domenico 
Mira, 41, que mantinha empresa havia 
15 anos em Madri, também sentiu a 
crise no bolso. Teve de demitir cerca de 
30 funcionários e, à beira da falência, 
preferiu "fugir" para São Paulo, terra 
de sua mulher, Adriana Mazza. 

"Não imaginávamos que a econo
mia lá ia tão mal", conta o dono da Sa-
xem, que trabalha com eletrodomés
ticos importados da China. "De 2009 
para 2010, as vendas em Madri caíram 
80%, 90%. Agora, estou perdendo di
nheiro tentando vender os imóveis, 
todos desvalorizados", afirma ele, na 
capital paulista desde outubro. 

A estagnação na Espanha também 
trouxe a São Paulo o madrilenho Luis 
Sidera, 29, em dezembro de 2010. "Eu 
vim porque queria viajar, mas meu 
namorado, Diego, é arquiteto e está 
impossível trabalhar lá nessa área", 
diz o professor de línguas. Em janei
ro, quando passou três semanas na 

Espanha, Sidera encontrou muitos 
dos amigos desempregados. "Os ou
tros estavam sendo explorados ou 
tinham encontrado trabalho muito 
abaixo da qualificação deles", afirma. 

A migração da mão de obra qua
lificada para o Brasil é vista como 
positiva por Samy Dana, professor 
da Escola de Economia da FGV (Fun
dação Getulio Vargas). "Faz parte da 
globalização", diz ele, para quem esse 
é um movimento tão natural quanto 
a possibilidade de brasileiros qualifi
cados trabalharem lá fora. "Quando 
você tem concorrência, motiva escolas 
e alunos a serem melhores." 

Para o advogado peruano Grover 
Calderón, presidente da Associação 
Nacional de Estrangeiros e Imigran
tes no Brasil, o número de europeus 
trabalhando em São Paulo deve 
ser maior do que o de emissões de 
vistos de trabalho. "Muitos vêm como 
turistas e ficam fazendo 'bicos'", diz 

Calderón. Alguns desses imigrantes 
não ganham benefícios trabalhistas 
e recebem salários abaixo do piso. 
"Mas não é a exploração exaustiva do 
boliviano. É trabalho escravo 'light'." 

Desproporção social 
0 trânsito, a violência e o tamanho 

da cidade, além do custo de vida, não 
deixam de chocar os novos imigrantes. 
"Há um clima de insegurança para 
andar à noite. As próprias pessoas de 
São Paulo dizem que não é seguro", 
afirma a portuguesa Ana. • 
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Foi a violência que também fez seu 
conterrâneo Marco ficar em estado 
de alerta. "Cheguei com dinheiro na 
meia, por dentro da calça. Agora, me 
acostumei", conta ele, que enfrenta 
outro problema comum a muitos es
trangeiros. "A maior dificuldade que 
passei foi a solidão, não ter amigos." 

Sentado em um café na Vila Ma
dalena, o arquiteto Alejandro Garcia 
aponta para a calçada. "Para um euro
peu, é estranho ver cada pedaço com 
um pavimento diferente. Significa 
que a cidade não vê a calçada como 
pública, mas como parte dos prédios." 

0 tamanho da cidade foi o que 
surpreendeu o engenheiro português 
Alexandre. "Europeu acha que o Brasil 
é uma selva, com uns poucos prédios 
que mostram na novela. Quando 
eu digo que São Paulo tem metrô, 
as pessoas ficam admiradas." 

Para o espanhol Luis, estranho foi 
encarar a divisão de classes. "Fico sur
preso que aqui haja cinco classes so
ciais", afirma ele, que diz achar o ritmo 
'workaholic' da metrópole "pesado". 

Marco também critica o que cha
ma de desproporção social. "Estou 
ganhando o proporcional ao que eu 
ganhava em Lisboa, comparados os 
custos de vida. Mas sei que gente com 
a minha qualificação ganha o dobro do 
que ganho em São Paulo", diz. "Aqui 
tudo é milionário. Eu não posso com
prar um apartamento nos Jardins." 

Os altos custos da metrópole já fize
ram o recém-chegado italiano Jacopo 
Carandini, 26, mudar seus planos. Na 
cidade desde janeiro, o cozinheiro ar
ranjou uma vaga num restaurante na 
zona leste. Mas o salário não vai dar 
para pagar o aluguel do apartamento 
em que mora na rua Frei Caneca, re
gião central, com a mulher, a gaúcha 
Carolina Garrido Zinn, 26. Resolveram 
se mudar para Porto Alegre. 

"Vamos no próximo mês. Com os 
nossos salários, viver em São Paulo 
é muito difícil", conta ele, cujo pai, 
paisagista, está desempregado na 
Itália e cujo irmão abriu uma pizza
ria no México para tentar sobreviver 
longe da crise. * 
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